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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211089-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
2016/S 118-211089
Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion
Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Osoba do kontaktów: Tomasz Pasik, Warszawa
00-940, Polska. Tel.: +48 226565489. Faks: +48 226565005. E-mail: tomasz.pasik@poczta-polska.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.5.2016, 2016/S 097-174724)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72611000
Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie należycie zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, należycie realizują co
najmniej jedną usługę wsparcia oprogramowania Oracle o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
28.6.2016 (16:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.6.2016 (14:00)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
29.6.2016 (14:30)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie należycie zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, należycie realizują co
najmniej jedną usługę wsparcia lub asysty technicznej oprogramowania Oracle o wartości nie mniejszej niż 2 000 000
PLN brutto każda.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
11.7.2016 (16:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.7.2016 (14:00)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
12.7.2016 (14:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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